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Datum 10 februari 2021 
Plaats Vergaderlocatie: via Teams                                                 Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Carll Sijpkes                                                                           Secretaris 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notulist 
Ben Huttenhuis                                                 Bestuurslid 
Tanja Eulderink                                                                      Bestuurslid 
Marcel Abels                                                                          Bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

Mieke Bouwhuis (Adviseur)                                                    Stichting Fundament                             
Herman Spanjer (Adviseur)                                                    Wijkagent Overdinkel 
Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)  
Anja Prins (Wethouder)                                                          Gemeente Losser 

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Carll Sijpkes, Tanja Eulderink, Ben Huttenhuis, Frank Hengelman, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Anja 
Prins (wethouder), Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Geen 

 

1. Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door Hans Fij en hij heet alle aanwezigen welkom. 
De vergadering verloopt digitaal via Teams, mogelijk gemaakt door Marcel. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt besproken zoals deze aan de leden is verzonden. Vanaf de eerstvolgende 
vergadering dienen de notulen van de vorige vergadering ter goedkeuring weer te worden vermeld 
als punt op de agenda. 
 
3. Postbehandeling 
Inkomende post 
14.01.2021  Mail Frank Hengelman met financieel overzicht en verantwoording 2020. 
16.01.2021  Aanvraag Sportraad Overdinkel voor subsidie voor een curlingbaan in ’t Trefhuus. 
22.01.2021  Oproep burgemeester i.v.m. Covid. 
22.01.2021  Aanvraag Stefan Kotter voor een bijdrage aan de curlingbaan. 
26.01.2021  Oproep burgemeester om ons aan de Corona regels te houden. 
27.01.2021  Document windbeleid van de voorzitter Dorpsraad Losser: Harry Bloemen. 
02.02.2021  Mail van gem. Losser (K. Suthof): reminder webcast eenzaamheid op 04-02-2021. 
02.02.2021  Mail van Hans Fij met concept stappenplan van “Neeltje Zomer” van Trimotion. 
09.02.2021  Mail van Hans Fij over zienswijze windbeleid – bezwaarschrift van Saasveld. 
10.02.2021  Mail Marcel Abels: eens met beide initiatieven over windbeleid + bezwaarschrift  
                    Saasveld. 
 
4. Ommetje vijver Tiekenveen 
Hans Fij heeft vorige week contact gehad met Mark Slooijer van de gemeente Losser. De tekening 
is gereed en zodra een definitief plan is goedgekeurd, kan de uitvoerder over ongeveer 3 weken 
aan de slag. Voordat de aannemer begint, zal de Dorpsraad de buurt informeren met een briefje 
en de tekening van het plan. Ben en Hans zullen dit verzorgen. 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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5 Aanvraag Sportraad Overdinkel: Curlingbaan 
Via Kitty Masselink en Stefan Kotter is er een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan een 
curlingbaan voor ’t Trefhuus. Bij de provincie is al een éénmalige aanvraag voor € 2.500 
aangevraagd. Het gaat hier om een mobiele curlingbaan, die door ’t Trefhuus zal worden beheerd. 
Aan de Dorpsraad wordt € 500 gevraagd, maar het aanvraagformulier van de Dorpsraad is niet 
ingevuld. Dit dient alsnog te worden gedaan. Carll zal dit opnieuw aan Stefan vragen. Stefan heeft 
aangegeven, dat dit aanvraagformulier van de Dorpsraad niet op internet kan worden ingevuld. 
Het dient eerst geprint te worden, dan met de hand ingevuld en vervolgens verstuurd te worden. 
Actiepunt: bij Jos Klein Robbenhaar zal Hans of Riet navragen, of hij dit kan wijzigen, zodat dit 
aanvraagformulier op internet kan worden ingevuld. 
 
Mieke merkt bij dit agendapunt op, dat Fundament bij dit traject niet is betrokken, wat zij erg 
jammer vindt. 
 
6. Zonnepark Overdinkel 
De vergunning is rond. De start van de aanleg van de grote kabel kan beginnen. De gemeente zal 
op korte termijn contact opnemen met de Dorpsraad om de wijze van participatie te bespreken. In 
het voorjaar wordt dit een onderdeel van het duurzaamheidsprogramma, waaraan ook Duitsland 
(Gronau + Bad Bentheim) zal deelnemen. 
Dan komt ook de herinrichting van de wegen ter sprake. Er komt een plan voor het 
Drielandenpunt, dat zal worden voorgelegd aan o.a. de Dorpsraad. 
 
7. Pak aan pak over 
Hans en Tanja hebben met de overige dorpsraden, de gemeente en Trimotion over het 
stappenplan besproken. Morgenmiddag zal met de dorpsraden, gemeente en Trimotion over de 
website worden gesproken. 
 
8. Hondenveldje Grensweg 
Door de gemeente Losser is dit project vervolgens opgepakt door: Maarten Hijkoop en Peter 
Bosman. Nu is besloten, dat dit project door Iris van der Aa zal worden begeleid. Zij is enthousiast, 
maar dient eerst te worden ingewerkt. Daarna zal zij contact met Hans Fij opnemen. 
 
9. Windbeleid gemeente Losser 
De zienswijze dorpsraden gemeente Losser over het windbeleid is reeds ingeleverd bij het college 
namens de 5 dorpsraden. Dorpsbelangen De Lutte wilde eigenlijk ook aansluiten bij een bezwaar-
schrift, opgesteld door Saasveld. Het document van Saasveld is een bezwaarschrift en nu vraagt 
Dorpsbelangen De Lutte of wij ons daar alsnog bij willen aansluiten. 
Na een discussie over de zonnepanelen en de windpanelen (uiteindelijk zijn beiden nodig) 
besluiten we ons aan te sluiten bij Dinkelland. Wel dient de aantekening te worden gemaakt, dat 
we het niet met alle aspecten in het bezwaarschrift eens zijn. Vooral het feit, dat we als Dorpsraad 
een onafhankelijke positie willen innemen, komt niet overeen met een bezwaarschrift. We spreken 
ons niet uit voor of tegen windmolens. We dienen het wel samen te doen. 
 
Hans zal Dorpsbelangen De Lutte informeren, dat wij zullen aansluiten. 
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10. AED 
Een aantal Dorpsraadleden zijn bezig geweest om mensen te zoeken voor de nieuw te vormen 
Stichting (met bestuur). Hiervoor zijn enkele mensen gevonden. Gestart kan worden met 3 
mensen, eventueel via een WhatsApp groep. Frank heeft ook een kandidaat, die hierbij betrokken 
kan worden. De standaardacte voor een op te richten Stichting kost € 295 en is voor rekening van 
de Dorpsraad en als bankier zou de Regiobank kunnen worden opgegeven. 
 
11. Actielijst 
De actielijst van 13 januari 2021 wordt kort doorgenomen. Zie de aangepaste actielijst van 
10-02-2021. 
 
12. Rondvraag 
Anja Prins: 
A. Misschien is het mogelijk om dit jaar i.v.m. 75 jaar vrijheid iets kleins te doen. Bijvoorbeeld 
in het najaar een wandelactie! Hans neemt contact op met mevr. Marion Wijnberg. 
B. De gemeente Losser inventariseert de behoefte aan huizen van jongeren in de  
gemeente Losser. Het aantal jongeren in de gemeente Loser groeit nog steeds en wat zij willen is 
onvoldoende bekend. Willen zij starterswoningen kopen? De gemeente zou graag met Dorps-
raden willen overleggen. Volgende week op 17 of 18 februari zou hiervoor een mogelijkheid zijn. 
C. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang voor 3 dagen (15 - 16 en 17 
maart 2021). De GGD is voor het vaccinatieprogramma een reisafstand voor Losser dichterbij aan 
het zoeken in bijvoorbeeld Oldenzaal en/of Enschede. Of eventueel in Losser of via de huisarts. 
 
Ben: 
Bruisend Overdinkel wil geen dorpsfeest meer organiseren. Carll zou met hen een afspraak 
maken, maar i.v.m. Corona is dit niet doorgegaan. Carll gaat bekijken, of via WhatsApp over dit 
dorpsfeest kan worden gesproken. 
 
Herman: 
Er komt een nieuwe agent, die zich gaat richten op Overdinkel. Na de inwerkingsperiode zullen we 
hem een uitnodiging sturen. 
 
Tanja: 
Tanje heeft contact opgenomen met mevr. Dousa van de Straatnamencommissie over een naam 
voor het Tiekenveen-paadje. Omdat het een grensoverschrijdend paadje is, moet dit met Gronau 
afgestemd worden. De verwachting is dat voor de opening van het toeristische seizoen de naam 
bekend en onthuld zal zijn. 

 
13. Sluiting door de voorzitter 
Hans sluit de vergadering om 20.45 uur met dank aan de aanwezigen. 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
De volgende Teams-vergadering zal plaatsvinden op woensdag, 10 maart 2021. 


